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1. Voorwoord
De GON is de overkoepelende ondernemersvereniging van de afdelingen Kamperland, Kortgene, WissenkerkeGeersdijk en Colijnsplaat-Kats. Een ondernemersvereniging van en voor alle aangesloten Noord-Bevelandse
ondernemers. De doelstelling zoals opgenomen in de statuten is: "Het behartigen van de belangen van de
ondernemers en ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf, vrije beroepsbeoefenaars en ambachtslieden
daartoe begrepen, die gevestigd of anderszins actief zijn in de gemeente Noord-Beveland". Voor alle eilandelijke
ondernemerszaken kunt u bij de GON terecht.

Missie:
met elkaar een eiland brede, goede en prettige samenwerking te verwezenlijken en de GON te profileren als een
faciliterend platform.
Visie:
door goed overleg, samenwerking, bijeenkomsten met collega ondernemers, en daar waar mogelijk en nodig is ook
met overheidsinstanties, de afzonderlijke afdelingen dichterbij elkaar te brengen. Zodat er goede samenwerkende
relaties ontstaan.
Het bestuur buigt zich elke vergadering weer over het vraagstuk wat de leden verwachten, en hoe dit verwezenlijkt
kan worden. Te denken aan activiteiten en bijeenkomsten.
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2 Resultaat 2018
Gezamenlijke Ondernemers Noord-Beveland

(Op verzoek is het gehele jaarverslag op te vragen bij de penningmeester)

De kascontrole 2018 heeft plaatsgevonden en goedgekeurd door:
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* Ellen Hoosemans
* Jeroen Verburg

3 Inhoudelijke toelichting
Zoals in de winst- en verliesrekening is te zien is de vereniging qua financien in een rustig vaarwater terecht
gekomen. Alles staat goed op de rails en de kosten zijn onder controle, met als gevolg een zelfde resultaat als in
2017.

Ook in de GON is het moeilijk om de leden meer enthousiast te krijgen en ook meer bezoekers op de
ledenvergaderingen te krijgen. Natuurlijk willen wij als bestuur graag weten hoe we meer leden op de been krijgen.
Naar aanleiding van dit vraagstuk hebben de adviseurs Cherry Strating en Sandra Dekker besloten dit in jan 2019 op
te pakken. We zijn erg benieuwd naar de uitslag hiervan!

Ledenoverzicht per 01-01-2018
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Afdeling Kamperland Bedrijf
De Korenschoof
Delicatessen/Bottelier De Poorter
Chocoladewinkel nr.15
Restaurant de brouwerij
Sandee Hoveniers
Verscentrum Sandee
Rabobank Walcheren/Noord-Beveland
Installatie Bedrijf Zuid
Strandexploitatie De Banjaard
Camping Anna Friso
Rietdekker Antheunisse
Woningadviseurs Mediatore BV
Annelies Mode
Albert Heijn Clement Kamperland
Garage van Halst
Dorpshuis De Casembroot / De Bel
Osteria Campobianco
D'Art Communications
Five Star Farm
Café-Restaurant De Griek
Timmer- en Onderhoudsbedrijf De Rijder
Bouwcenter De Haze
Interieur Ontwerpbureau Inuus
Keizer Bouw en Schilders
AP-Groep
Woon-ID Meulenberg
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Camping De Molenhoek
Kwekerij d'Onruste
Amadore Wellness Hotel de Kamperduinen
Evenementenlocatie Boerderij Land & Zeezicht
Gasterij Rubens
Miranda's Hairdesign
Camperpark Zeeland
B&B Petit Restaurant d'Ouwe Smidse
Kwalitaria Délifrance Kamperland
Ruiterplaat Recreatiebeheer/Makelaardij
Zwemer Watersport
Bomont Kamperland
L.P.A. Wisse B.V.
Marina Kamperland BV
RCN Vakantieparken De Schotsman
Administratiekantoor Strating
Camping Vredenhoef
Warizee Fashion & More
De Rijder Metsel en Timmerwerken
Van Hee Beheer BV
Seafarm
Complete woningstoffering Tino van Leeuwe
Atelier Marjo Vingerhoed
Bazar "De kleine Winst"
Familie brasserie Amable
Shinemark is opgezegd
Roompot Marina Yacht Service
Modron Moon
Het ezelhuis
Ruiterplaatmakelaardij
Maras Massage
Rederij Dijkhuizen
Brasserie van B
Veranda Zeeland
Fietsloods,
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Afdeling Wissenkerke Bedrijf
1
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8
9
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12
13
14
15
16
17

Zeelucht vof
Autobedrijf Rodam
Countryhouse De Vlasschure
Hotel-Café-Restaurant De Kroon
De Korenbeurs op Landgoed Rijckholt & Barbara's B & B
Minicamping Vlietenburg
Spar van den Dries
Van der Maas Reclame
Drukkerij Driedijk
Op je mooist van Ellen
Schildersbedrijf Kouwer
Snel Installatietechniek
Zeeuwse Glas Handel
Rabobank Walcheren/Noord-Beveland
Logmans Techniek en Revisie
Jerro's Diner
Bij de Molenaar

Afdeling Colijnsplaat-Kats Bedrijf
1
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Rabobank Walcheren/Noord-Beveland
Dutch Green Energy
Yacht Club Colijnsplaat
Zuid West Kozijen
Dorpshuis De Brug
Delta Yacht
Duikwacht Zeeland
Garagebedrijf Van Gilst
John's Zeevishandel
Kallewaard Catering en PS
Schildersbedrijf Bertels
Holmes Elektropartner
De Bakkerij Wim en Francien
Paardekuup Beheer bv
Café De Patrijs
Minicamping Mattemburgh
Dagevos Bouwpartners
Zeeuwse Rozentuin
De Pree Techniek
Rusthoeve Agrarisch Innovatie & Kenniscentrum
Kramer Machines
Camping Orisant
Watersport T.H.M.
Spar Sturm
De Pree e-Consult
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26
27
28
29
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34
35
36

RZ Installatie & Onderhoud
Café Restaurant De Schelde
Tech Care Resale Copiers
Sportvisserij Zoeteweij v.o.f.
Bistro Zeelandia
Restaurant ''t'Slop"
Atelier Galerie Kats
Kingfish Zeeland B.V.
Cafe Juliana
Cafetaria De Linde
Ganuenta

Afdeling Kortgene Bedrijf

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Rabobank Walcheren/Noord-Beveland
Slagerij Verburg
Kwekerij / Dier-Tuin en Hengelsport Van Maldegem
Fitzz Body & Mind
Le Grand Bazar
Bakkerij Desmedt,
Charlie Hair en Care
Graaf van Buren Eten & Drinken,
Hobbyhal De Graaf
CapsNobel
Garage Augustijn
Boot Makelaars
Peet ICT
Jachthaven Delta Marina
Installatiebedrijf Weststrate
Drogerij Timmerman BV
Camping De Paardekreek
Tandheelkundig Centrum Noord-Beveland
Profoto Vahlenkamp Vof
Uitzendbureau-ART/ Sure Security & Services
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De bestuurssamenstelling van de GON is als volgt:
Voorzitter:

Els Heijers (Kortgene) – aftredend in april en niet herkiesbaar in 2019

Secretariaat:

Rosanne van de Vreede (Kortgene) – aftredend in 2020

Penningmeester:

John Baaij (Wissenkerke-Geersdijk) – aftredend in 2021

Bestuursleden:

Ko Kallewaard ( Colijnsplaat) – aftredend in 2022
Jan Verburg (Colijnsplaat) – aftredend in 2021
Gert-Jan Clement (Kamperland) – aftredend in 2022
Peter de Haze (Kamperland) – aftredend in 2021

Adviseurs:

Sandra Dekker
Cherry Strating

Notuliste:

Marianne Wittkamp treed af in april 2019

4 projecten / activiteiten / vergaderingen,.. 2018

*GON kadobon

Met deze bonnen kan de consument producten en of diensten verzilveren bij de GON-leden die zich hebben aangemeld
voor de verkoop en inname van deze GON-bonnen. Het grote voordeel is dat de gelden op Noord-Beveland blijven. Bij
inlevering van de GON-bon door de ondernemer bij de penningmeester, wordt er een commissie gerekend van 5%. Elk
jaar is er een mogelijkheid om je als ondernemer op te geven om mee te doen met de GON bon.
In het afgelopen jaar is er voor ongeveer € 11.000,00 aan bonnen verkocht.
Bij de onderstaande bedrijven is het mogelijk om de bonnen aan te schaffen of te besteden:
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*Informatiegids Noord-Beveland
Ook nadat de GON sinds 2017 de informatiegids van Noord-Beveland niet meer financieel steunt, hebben vele NoordBevelanders en toeristen weer volop informatie kunnen halen uit de editie 2018.

In deze uitgebreide gids oa info over
bedrijven, evenementen, mooie plekjes op
Noord-Beveland,…
Zo hebben alle leden van de Koninklijke
Horeca Nederland afd. Noord-Beveland
een gezamenlijke advertentie geplaatst.
Dus een gids waar iedereen profijt van kan
hebben

10

* vergaderingen
Onze vergadering in 2018 hebben wij gehouden in de vergaderzaal van HCR De Kroon te Wissenkerke. Bijna alle
vergaderingen hier waren met het bestuur en eenmaal is er vergaderd met het voltallige college van Noord-Beveland.
De dagelijks bestuursvergaderingen werden onder het genot van een kopje koffie in HCR De Kroon gehouden.

* vergoedingen / vrijwilligersbijdrage
Ons streven is om transparanter te zijn in de uitgaven van de GON. De notulist krijgt een vrijwilligersbijdrage van
€
75,00 per jaar.
Ook het secretariaat en de penningmeester krijgen een vergoeding van € 150,00 per jaar. Dit om een deel van de kosten
te dekken die gemaakt worden. Te denken valt aan printpapier, cartridges, enveloppen, portokosten en bezoeken
afleggen.
Dit alles is goedgekeurd door het voltallige bestuur.
* Illegale bebording
Dit is een proces dat in 2016 is begonnen, en nog steeds loopt bij de gemeente samen met een werkgroep. Als hier acties
en of andere stappen in ondernomen worden, wordt de GON ook op de hoogte gehouden.

* De Zeelandpas
Na vele pogingen om de Zeelandpas beter verkocht te krijgen, of anders gezegd beter in de markt te zetten, is er door de
organisatie achter de pas besloten deze op te heffen. Er wordt onderzocht of de pas misschien op een andere manier
ingezet kan worden.

*Ondernemersavond 2018
Dit jaar werd de ondernemersavond gehouden op 13 februari 2018 in Restaurant Dekx te Kortgene.
Deze avond stond in het kader van belastingen, erfenis en nalatenschap.
Het welkomstwoord werd uiteraard door Els uitgesproken. Hierna hield Cherry Strating (Administratiekantoor Strating)
een korte introductie voor Notaris Trias.
Deze dame hield een kort, bondig en uiterst interessant verhaal over erfenissen en nalatenschap. Iets waar we
hoogstwaarschijnlijk allemaal mee te maken krijgen, maar (zoals zij vertelde) bijna iedereen te laat over gaat nadenken.
De zaal was goed gevuld en de meeste aanwezigen waren het hier wel mee eens. Het was op de avond zelf erg veel ifo,
maar het doel van de GON was bereikt: VEEL COLLEGA’S GINGEN DENKEND OVER DE TOEKOMST NAAR HUIS!!
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*Algemene ledenvergadering eind mei 2018
Na het succes van de ledenvergadering in 2017 op Camping & Villapark De Paardekreek moesten we toch weer met wat
goeds komen.
En dit kwamen we ook: een LEDENVERGADERING OP PROEFBOERDERIJ DE RUSTHOEVE te Colijnsplaat.
Een ontvangst in de grote loods met koffie en lekkers, vervolgens een kleine toelichting over het bedrijf en daarna “het
veld in”. Er werd honderduit verteld over de vergeten groente, vreemde en oude gewassen, bijzondere struiken en
planten, kortom een verhaal vol passie.
Na deze enthousiaste rondleiding begonnen de magen te knorren. Geen probleem want een soep van eigen receptuur
Rusthoeve en de BBQ van slagerij Verburg met de lamskoteletjes, speklappen, de heerlijke worstjes en onder het genot
van een glaasje wijn (van Catering Kallewaard) was het al gauw gezellig.
Er moest wel even geïmproviseerd worden want de regen gooide bijna roet in het eten.
Tijdens het naborrelen gaf John van Neuen nog een kleine presentatie over de nieuwe privacywet. Een item waar
iedereen wel rekening mee moet houden.

*Kernborden
In alle 6 dorpen op Noord-Beveland staan een aantal kernborden. Deze zijn aangeschaft in samenwerking met de
Gemeente Noord-Beveland. Leo Sturm was benoemd tot Chef Kernborden en zou de organisatie hiervan op zich nemen,
zodat alles beter wordt gecommuniceerd. Doordat Leo halverwege is gestopt met zijn bestuursfunctie is dit proces stil
komen te liggen. Peter de Haze en John Baaij hebben dit samen met Danker van der Maas opgepakt.
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Onderstaande formulier treft u aan op onze website om daarmee makkelijk uw
kernenborden te bestellen.

DE VRAAG VANUIT HET BESTUUR EN GEMEENTE IS DAT ELKE AFDELING OM BORDEN
MAXIMAAL 2 WEKEN NA DATUM WEER WEG TE HALEN!!!!
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* jaarlijks overleg met B&W.
Dit jaar gehouden op 18 september (afwezig burgemeester Delhez en wethouder Schenkelaars).
DNA Noord-Beveland
Via de website van de GON, www.gon-nb.nl, is het nog steeds mogelijk om het DNA-lettertype, logo’s enz. te
downloaden en deze voor je eigen bedrijfsuitingen te gebruiken. Ook leuk om toe te passen als je voor een activiteit of
happening wanneer je apart drukwerk laat maken. Of laat het Noord-Bevelandse karakter terugkomen in je emailhandtekening
Overige activiteiten:
* Raadsvergaderingen
Gert Jan Clement en of Jan Verburg bezoeken de raadsvergaderingen van de gemeente Noord-Beveland. Zij maken hier
een verslagje van en houden zo alle bestuursleden op de hoogte.
* Diner bestuur
Traditie getrouw hebben we als bestuur in januari gedineerd bij Marianne Wittkamp thuis. Onder het genot van een
nieuwjaarsborrel hebben we geprobeerd de lijn voor 2019 uit te zetten.
* Toekomstvisie Gemeente Noord-Beveland.
De gemeente Noord-Beveland heeft alle leden van de GON hiervoor uitgenodigd. Een deel van het bestuur
Is aangeschoven bij dit overleg.
Helaas was de opkomst van de leden erg laag. Wij als bestuur vinden het een gemiste kans om als ondernemer op een
bijeenkomst als deze je stem / mening / visie niet te laten horen.

*Wegwijzer evenementenorganisatie’ en de Planningskalender
Er is weer veel werk verzet in dit project door oa Sandra Dekker, Josje de Koning en met
ondersteuning van de Rabobank. Op 10 dec 2019 was hiervan een bijeenkomst.
Op de website www.gon-nb.nl kan je alle informatie vinden die je (ver) op weg helpen als je een evenement wilt
organiseren. Te denken aan EHBO, Vergunning aanvraag, link met Brandweer, …. Een ontzettend makkelijke en
belangrijke tool om veel “uitzoekwerk” uit handen te nemen.

BEKIJK DE SITE, HET IS DE MOEITE WAARD!!!!
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5 Gezamenlijke Ondernemers Noord-Beveland
Begroting 2019

Begroting

Begroting

2019

2018

€
Inkomsten
Bijdrage Gon door steunleden
Bijdrage Gon door ondernemers
Bijdrage Gon voorgaand jaar
Verkoop kernenborden
Verkoop overig
Provisie Gon bonnen

360
8.000
500
500

Bedrijfskosten
Kantoor- & beheerkosten
In- en verkoopkosten
Kosten Projecten
Kosten Zeelandpas
Doorbetaling Subsidie Zeelandpas

€

200
7.300
1.400
500

Subsidie Gemeente NB Projecten
Verkopen Zeelandpas (ZP)
Subsidie NV Ec. Impuls ZP
Subsidie Gemeente NB ZP
Bijdrage Rabobank ZP

€

€

9.360

9.400

-

-

-

-

-

9.360

9.400

1.860
4.100
-

1.900
4.550
-

Bedrijfsresultaat
Af: Rente lasten en soortgelijke lasten
Resultaat

15

5.960

6.450

3.400

2.950

175

100

3.225

2.850

Toelichting

De financiële afdeling kan gelukkig weer iets makkelijker ademhalen, want er komt weer wat ruimte in de kas.
Dit betekent natuurlijk niet dat we alles over de balk moeten gooien, doen we tenslotte in onze eigen onderneming
ook niet!!
Deze ruimte is er gekomen doordat we op onze tellen hebben gepast met de uitgaven aan dure sprekers,
vergaderkosten, representatiekosten,… Als bestuur vragen we aan alle afdelingen zich uitermate in te zetten om
meer leden te werven. Dit is niet alleen bedoeld om de kas op peil te houden, maar zeker ook om meer
samenwerking tussen de ondernemers en afdelingen te creëren.
Om een betere samenwerking en samenhang te krijgen wordt de ondernemersavond en de algemene
ledenvergadering dan ook op een andere manier ingevuld. We gaan deze op een meer informele manier neerzetten .
De bedoeling hiervan is dat de leden niet naar weer een suffe vergadering komen, maar buitenom het formele
gedeelte ook een gezellig en leuk gedeelte in de vergaderingen / bijeenkomsten kunnen beleven. Door deze aanpak
gaan wij ervan uit dat de vergaderingen door (veel) meer leden bezocht gaan worden.

Met als gevolg ondernemend Noord-Beveland op een plezierige wijze samen te brengen
om van elkaar te leren en succesvolle relaties tot stand te brengen!!!
DE GON IS ER VOOR ONDERNEMERS, maar ook DOOR ONDERNEMERS.
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